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Chapter 4    
the beyond appearances  

 

 

 

 

 

 

 Trecuse  primul sfârşit de săptămână petrecu fără Stefan, dar acest lucru 

nu trebuia să o împiedice.  Era o zi însorită, deci un motiv în plus să se elibereze 

de suferinţa numită „Stefan Salvatore”, acaparându-şi întreaga minte cu lucruri 

pentru şcoală, însă conştientă că acest lucru avea să fie foarte greu de făcut, de 

vreme ce mintea sa, încă îl căuta pe acel Stefan, pe care îl dorea sufletului ei.   

           Se hotărî să coboare din pat, şi să îşi pregătească o cană mare de cafea, 

profitând că Jenna nu sosise încă.  În drumul ei până la bucătărie, trecu pe lângă 

camera lui Jeremy, însă nu-l deranjă. Dormea atât de profund şi gingaş, încât  

mintea îi fu invadată de nenumărate amintiri ale copilărie.    

            Trecuseră atâţia ani de când erau mici, şi totuşi simţea nevoia de al 

proteja, de-al feri de orice putea să-i cauzeze suferinţă. Era fratele ei, se gândi şi 

tot ceea ce i-a mai rămas. Jenna?...păi era Jenna. Era simpatica mătuşă cu care 

se obişnuise încă din timpuri puierile, şi care îşi asumase într-un fel calitatea de 



părinte. Cu toate acestea, trecutul avea să o bântuie mereu, iar rana lăsat în suflet 

trebuia, e bine, să o facă să dispară într-un fel…însă cum?   

 

            Pornise aparatul de cafea şi pregătii un sandvis. Oare uita ceva?. Mintea 

ei, era aşa de preocupată încât nu îl zări pe Jeremy care se  strecurase nevăzut  în 

bucătărie, sustrăgându-i cana de cafea. Era total ocupată, aproape pe jumătate 

acaparată de  frigider  şi nu ştia ce să facă. Era clar că trebuia să meargă la 

cumpărături, dar cu Caroline putea să rămână o veşnicie în mol sau mai rău avea 

să se transforme chiar ea într-un manechin. 

             Acest gând o făcu să surâdă. Nu vroia să-şi piardă toată ziua prin mol, şi 

se decise să o sune pe Bonnie. Închizând frigiderul, nu înainte să scoată cutia de 

îngheţată, constată lipsa cafelei. În gând analiză situaţia şi cu un încrunta, urmat 

de un zâmbet comic, înţelesese cine era vinovatul.  

            - Jeremy!, surâse.  

 

            Se uită la ceasul de la mână şi răsuflă uşurată; mai avea doar o jumătate 

de oră, până când, Bonnie  venea să o ia la şcoală. Reveni în camera ei, scăldată 

acum de razele soarelui, atât de vii precum zâmbetul ei, ce se etala tot mai 

pronunţat. Era ceva normal, zise în sinea ei, acesta era remediul de al uita pentru 



totdeauna pe Stefan. De fapt nu îşi mai amintise de Stefan îl ultimele ore, iar      

problemele şcolare îi acaparau toată ziua, şi totodată Matt nu se zărea nicăieri.  

 

             Caroline era deja ocupată cu balul datat în onoarea „Zilei Fandatorilor”, 

încât abia reuşea să stea de vorbă. Nu-i mai rămânea decât Bonnie, dar după ora 

de literatură nu o mai văzuse de ceva timp. Era poate, vremea să aibă ceva timp 

şi pentru ea. Petrecuse atâtea zile în casă şi nu mai sesiză ce pierduse în aceste 

ore trecute. I se contură în subconştient, ideea de aş-i vizita părinţii, desigur, 

această ideea presupunea să meargă la Mystic Falls Cemetery, pentru ai putea 

vedea. Nu era ca şi cum ar fi stat faţa în faţa, dar era o oportunitate, prin care le 

putea spune despre suferinţa ei, descărcându-şi într-un fel povara de pe suflet.  

            Fu smulsă din contemplare, de soneria mobilului. Inima începu să-i bată 

puternic. Era Stefan. De ce ar fi sunat într-un asemenea moment; de ce acum şi 

tocmai după atâtea zile?. Totul i se părea ciudat, şi acel cuvânt, însemna că, 

ceva rău s-a petrecut.  

             - Stefan!, pronunţă vocea ei tulburată. 

             - Buna, Elena!, intonă persoana de la celălalt capăt.   

             - Cine eşti?, întrebă suspicioasă Elena. Vocea de la celălalt capăt al 

telefonului îi se păru atât de cunoscută, dar nu reuşea să o desluşească. 

             - Am pe cineva, replică vocea din telefon surâzând. Cred că te 

interesează, dacă vrei să-l vezi viu.  

              Panica începu să îşi spună cuvântul, iar Elena simţi cum o cuprinde 

neliniştea. Corpul ei încremenise, era paralizată, dar mintea ei relaţiona cele 

auzite. Cine putea fi?; Pe cine avea captiv?; Ce vroia de fapt de la ea?. Multiple 

întrebări fără un răspuns concret se pronunţau în mintea ei.  

             - Cine eşti?, se interesă Elena. Ce vrei de la mine? 

             -  Doar şti ce doresc!, se eschivă vocea necunoscută.  

             - Ce!?, confuză Elena. 



             - Dacă vrei ca dragul tău frăţior să trăiască, ameninţă vocea feminină. 

Atunci te vei desparţi pentru totdeauna de Stefan. 

 

 

                Era chiar macabră cererea, de vreme ce ea nu mai era cu Stefan de 

ceva timp. Căută adânc în subconştientul ei; era ceva familiar la acea glăsuire. 

Unde ar mai fi auzit-o?; La cine?. Tonalitatea şi sarcasmul îi amintea de 

Damon, dar mai mult ca sigur nu putea fi un joc de-al lui. Era cineva din trecutul 

ei, dar cine?. 

                -  Katherine!, exclamă ne încrezătoare Elena. 

                - Întocmai!, confirmă Katherine. Deci…unde eram?, bombăni 

desfătător. Stefan, ori… dulcele tău frăţior?.   

 

 

                - Dacă te atingi te Jeremy? o să…, întreruptă Elena. 

                - Ce înduioşător, observa Katherine. Nu exist reguli, îţi aminteşti 

Elena, reîmprospătându-i memoria. Să înceapă jocul! 

                   

 



 

 

 

 

 

 

 

Chapter 5    
                                                                                                Katherine 

 



 Era îngrozitor. Cum de apăruse tocmai acum, şi reuşi, în doar câteva clipe 

să-i de viaţa peste cap, nu că deja nu ar fi fost, prin câte probleme trecuse deja, 

dar aceasta le întrecuse pe celelalte. Cunoscând-o pe Katherine, se putea aştepta 

la orice, şi orice ar fi însemnat o sete uriaşă de răzbunare. O răzbunare bolnavă, 

care nu avea nici-o rezolvare. Nu ştia ce să facă, pe cine să cheme în ajutor, plus 

că nu mai era cu Stefan, acel Stefan care  ar fi găsit o soluţie să treacă şi peste 

această piedică. Katherina era un vampir vechi de cinci sute de ani, dar nu şi o 

naivă.  

 Cum putea oare să ajungă la un compromis, ce putea să-i zică, era în 

adevăratul sens al cuvânt, un punct mort. Ştia că va regreta această decizie, dar 

era singura cale disponibilă. Conştientiza că, sunându-l pe Damon putea 

înrăutăţii situaţia lui Jeremy, şi cu toate acestea nu avea de ales. Căută numărul 

lui Damon în agenta telefonului şi apăsă tasta de apel.  

 - Haide!, ripostă Elena.  

 Damon nu se sinchisea să răspundă la apel. Făcea cine ştie ce trăsnaie 

macabră, iar ea îl deranja. Mintea ei o luase aiurea, contemplând tot fel de idei, 

una mai sinistră ca cealaltă. Nu ezită şi mai apelă încă odată numărul lui Damon. 

Tensiunea creşte cu fiecare minut, în timp ce ochii îi erau injectaţi de lacrimi 

care începură să-şi facă apariţia pe obrajii ei. Frica începu să-şi facă loc în 

tulburările ei, în timp ce Damon nu răspundea deloc.  

 Roti privirea în jurul ei, sperând să o zărească pe Bonnie. Dar nimic. Unde 

putea fi toată lumea când ai nevoie de cineva? Erau cuvinte poate pentru care nu 

va găsi niciodată răspunsuri concrete. Sub reveria ei un ghiers masculin, reuşi să 

o aducă la realitate.  

 - Elena!, strigă Damon îngrijorat.  

 Tonul vocii sale o făcu să reacţioneze involuntar, atunci când Damon o 

apucă de braţ. Un  plescăit se propagă în văzduh, în timp ce faţa lui Damon se 

umplu de surprindere.  



- O, Dumnezeule!, exclamă Elena. Îmi pare foarte rău, Damon. Nu…nu 

am vrut.  

Pe chipul lui Damon apăru o încruntare şi respiraţia sa se accentuă. Nu 

mai permisese niciodată cuiva să-l lovească, fie acel cineva şi o femeie. Dar îşi 

înăbuşi răbufnirea, văzând privirea îngrijorată a Elenei. 

 

 - Ce s-a întâmplat Elena?, întrebă iritat Damon. Şi de ce naiba mă 

pălmuieşti?, ultima propoziţie căpătă o nuanţă de frustrare.  

 - Jeremy…, încurcându-se în a lega fraze.  

 - Dumnezeule!, ripostă Damon. Zi-mi o dată, amărâtul ăla de răspuns?, 

reproşă el.          

-  . Katherine…, vocea ei se stinse uşor.  

- Ce naiba făcu fătuca asta? Strigă către Elena, Damon, în timp ce o apucă 

de ambele braţe sucind-o încet. Era semn că răbdare lui ajunsese la final, şi 

putea oricând să-ţi piardă cumpătul. Nu era întocmai o persoană rezonabilă. 

- Katherine, reluând Elana.  La răpit pe Jeremy… 

Ochii lui Damon se aspriră , în timp ce funte i se încreţii de furie. 

 

 



- Ce naiba!, zise Damon. Ce caută Katherine în Mystic Falls? 

Scepticismul îi se zări în glas. Se presupunea parcă…, replic caustic. Parcă era 

moartă!?  

Elena nu putu să-i ofere un răspuns concret; era prea speriată şi pe 

deasupra se temea de viaţa lui Jeremy. Damon scoase mobilul din spatele 

blugilor săi negrii, şi aplecă numărul lui Stefan, însă nu reuşise să dea de fratele 

său. Încercă să apeleze din nou numărul lui Stefan, sperând că va reuşi cumva 

să-l prindă la telefon, însă tot nimic. 

 

 

- Ce naiba!, exclamă. Tocmai acum te-ai gândit să devii şi tu fan Bembi!, 

replică sarcastic Damon.  

- Nici pe Bonnie şi Caroline, nu le pot găsi, afirmă Elena. Nu ştiu ce să fac 

Damon; dacă i se va întâmpla ceva lui Jeremy nu-mi voi ierta niciodată această 

greşeală.   

- O, haide!, sceptic Damon. Va fi bine – continuă el – atât timp cât îi va fi 

folositor, Katherine îl va ţine în viaţă. Deci, practic mai avem o şansă, 

condimentă indiferent.   



- Nu ai de unde să şti una ca acesta, continuă furioasă Elena. Damon… 

dacă e deja prea târziu?  

- Cunoscând-o pe Katherine, afirmă Damon. Şi crede-mă că o cunosc 

destul de bine, se opri o secundă şi privi în ochii Elenei. Se va juca cu noi, şi şti 

bine acest lucru.  

- Îmi pare rău…, recunoscu Elena. Deci ce vom face? 

 

- Noi?, interogă Damon. Tu mai nimic…eu voi încerca ceva.  

- Dar…, întrerupă Elena. 

- Am zis nu!, supunător Damon.  

Nu vroia să stea cu mâinile în sân, şi să nu facă absolut nimic. Trebuia să 

existe ceva care putea fi făcut, şi Bonnie ar fi ştiut întocmai ce era de făcut. Aşa 

cum crezuse, Bonnie era cu profesorul  Shane, discutând ca întotdeauna despre 

magie şi consecinţele practicării ei în exces. Îi făcu un semn şi se retrasă din 

dreptul uşii.  

- Ştiţi?, se scuză Bonnie. Trebuie să plec acum, dar voi reveni.     

- Sigur, Bonnie!, confirmă Shane. Du-te fără nici-o grijă.  



 

  

- Bonnie?, zise Elena. Trebuie să vorbim. 

Bonnie o privi pe Elena şi înţelesese că era ceva destul de delicat. 

Împreună porniră în căutare lui Caroline, care mai mult ca sigur era prizonieră 

unde în liceu, prinsă cu treburile ei legate de bal. Era o dezordine totală în acea 

zi de şcoală şi nimeni altcineva nu putea să producă o asemenea harababură, 

decât chiar Caroline. Era de dreptul  prinsă cu treburile ei mărunte încât abia 

dacă mai putea respira de atâta sarcini. Ca şi Miss Mystic Falls, avea o dublă 

îndatorire faţă de şcoală şi de  doamna  Lockwood, ca să nu mai punem la 

socoteală şi pregătirea dansului pentru „Ziua Fondatorilor”, care toate se 

petreceau in aceiaşi zi, marcând astfel şi ultimul an de liceu, după care aveau în 

sfârşit să absolvească liceul. 

- Aici eraţi?, izbucnii Caroline. Nu ştiaţi că mi-ai promis că mă ajutaţi cu 

pregătirile?  



 

     

- Avem probleme Caroline, zise Elena. Jeremy a fost răpit,  făcu o pauză  

pentru aş-i recăpăta suflul. Katherine este ce-a care îl ţine prizonier. 

Bonnie şi Caroline, rămaseră aproape mute la primirea vestei. Cum naiba 

sa putut întâmpla şi de ce tocmai Jeremy?. Instinctiv o îmbrăţişară pe Elena, 

care începu să plângă, iar frământarea începu să se facă simţită. 

- Am o idee, spuse Bonnie. Cred că aşa vom da de Jeremy. 

- Chiar crezi?, neîncrezătoare Elena. 

- Crede-mă!, asigurând-o Bonnie. Îl vom găsi…   

 

 

 

 

Chapter 6    
                                                                                              an old rival 

 

 



 

 

 

          My diaries,  

Au trecut atâtea zile fără să mă gândesc la ea, încât sufletul meu s-a pustiit în cel 

mai întunecat abis. Elena… ce aş-i putea spune? 

Reprezintă singura frântură de dezrobire, de secretul întunecat ce sălăşluieşte în 

interiorul meu. M-am depărtat de Elena, pentru a o proteja de mine, însă nu ştiu dacă am 

procedat corect, respingând-o şi redirecţionând-o nevoit către Damon.  Sufăr, însă această 

suferinţă nu  se compară cu răul pe care îl pot produce, şi nu vreau să-o rănesc… 

Mystic Falls… 

Numai rostind numele, îmi rezonează diverse amintiri care sunt pierdute în filele 

unui jurnal, pe care, poate, nu le va cunoaşte nimeni altcineva, în deplina lor însemnătate. 

Ştiu, pare că scriu aleatoriu, însă, tot ce exprim, apasă şi accentuează anxietatea morbidă 

din mintea mea.  Am dorit să o cunosc pe Elena pentru că îmi amintea de Katherine, dar am 

cunoscut două persoane total diferite, aflate la polii opuşi.   

 

 

 

Sincer… nu mai am putere să lupt cu monstrul care zace într-o stare latentă în 

interiorul meu. Nu mai pot rezista, nu dacă nu găsesc o soluţie pentru al înrobi din nou.  

Însă în această lume a suferinţei, Elena este speranţa din negura neantului produs de 

sufletul meu.  

Mă doare, dar… 

 

Gândurile lui Stefan erau întrerupte de soneria mobilului, pe care îl ignoră 

într-un început, dar  care suna din nou insistent. Ridică telefonul pentru a 



verifica cine în apela. Era Damon. Ce ar fi dorit?; Oare îl suna să se amuze pe 

seama suferinţei lui, ce joc murdar mai nutrea?. Apăsă tasta de răspuns şi duse  

mobilul la ureche.  

- Damon?, se auzi vocea lui Steafan.  

- Şti de când încerc să te prind la afurisitul acesta de apel, pufnii Damon 

iritat. Şi tu te-ai deci să devii fan Bembi, sau mai ştiu eu după ce naiba, mai 

alergi.       

- Buna şi ţie frate!, exprimă Stefan. Ai sunat doar să mă anunţi că nu-ţi 

răspund la telefon, ori ai altceva de spus?  

-…….. 

- Damon?, întrebă Stefan. Mai eşti acolo? 

- Şti ce?, continuă Damon pe acelaşi ton. Nu pot să cred, ce-mi aud 

urechile –  completă  sarcastic – Elena are probleme şi tu îţi plângi de milă.  

Ceva se întâmplase, medită Stefan în gândul său. Ceva care-l iritase pe 

fratele său în aşa mod încât îl făcuse să-l sune, se petrecuse. Oare despre ce 

problemă vorbea?; Ce se întâmplase de fapt cu Elena?, erau întrebări la care nu 

avea să afle un răspuns corect, decât, dacă se întorcea în Mystic Falls. 

Sentimentele  lui faţa de Elena era încă destul de puternice, nu putea să o trădeze 

din nou, nu vroia să o facă să sufere şi mai mult ca sigur avea nevoi de el.  

 

 

- Vin chiar acum către Mystic Falls, Damon!, răspunse Stefan. Ai face 

bine să fie ceva real, făcu o pauză. O să ai mare nevoie de o scuză reală de 

această dată, dacă totul este un joc de-al tău…frate.              



 

 

- În fine, bombăni rigid Damon.    

Situaţia din Mystic Falls nu era tocmai roză, Bonnie reuşise să-l localizeze 

pe Jeremy cu ajutorul unei vrăji de localizare, dar exista o mare problemă; 

Jeremy nu mai era în Mystic Falls. Planul lui Katherine, desigur care ar fi fost, 

era unul destul de viclean şi neexistând reguli, doar gândul acesta o speria foarte 

rău pe Elena. Caroline plecase împreună cu Tyler să-l caute pe Matt, şi nu se 

întorseseră încă.  

Oare situaţia avea să se înrăutăţească şi mai rău, se părea că da. Deşi nu 

era deloc dorit în acel moment şi nu avea nevoie de nici-un ajutor din partea lui, 

Klaus nu era un tip ca oricare altul, care să fie respins uşor, şi nici păcălit în 

vreun fel. De când aflase că Jeremy devenise vânător de vampiri, şi despre 

existenţa unu leac al vampirilor, ei bine să zicem că dăduse greşi şi Silas nu era 

altceva decât un morman de oase, nu-l mai scăpase pe fratele ei din ochii de 

atunci.   



 

 

 - Klaus!, parafrază  Elena. 

 - Îmi poţi spune, Elena!?, intrigat Klaus. Pe unde îl mai ascunzi şi de 

această dată pe fratele tău? 

 - Nu ştiu unde este Jeremy, se explică Elena inspirând adânc aer în piept. 

 Ochii lui Klaus o priviră intens, căutând parcă un răspuns în adâncul 

sufletului ei, ori era rezervat, crezând că Elena se joacă din nou cu el.  

 - Ce fel de joc mai faci şi de această dată?, întrebă sfidător Klaus. Ştii aş 

putea începe să ucid câţiva localnici, zicem – surâzând – începând cu prietenii 

tăi, deci…     

 - Nu ştiu unde este…, un nod în cât începu să i se creeze. Katherine, zise 

Elena. Ea la răpit pe Jeremy.  

 - O dar asta e ceva nou!, impresionat Klaus. Văd că Michael…tată meu, 

reformulă Klaus, nu a fost capabil să ucidă, acest vampir nenorocit. 

 

  



 Chipul lui se aspri şi mai mult şi aplică Elenei o luxaţie în dreptul 

cântului, lăsând-o inconştientă. Pe chipul şui Klaus se schiţă un zâmbet lugubru, 

sem că, în minte lui se petreceau nenumărate idei abominabile.  

 

… după trei ore 

 

Totul era în ceaţă, iar ochii ei nu puteau zări absolut nimic. Din tot ce îşi 

aducea aminte, era o discuţie banală cu Kalus… pentru o secundă în cercă să îşi 

amintească forţat ceea ce se întâmplase dar nu reuşea. Ce făcuse în tot acest 

răstimp, şi mai presus de toate unde se afla?. Simţi miros de apă stătută şi 

rugină, iar într-un colţ la camerei întunecate cineva gemea de durere.  

Încercă din nou să privească prin întuneric, poate reuşea astfel să 

desluşească unde se afla. Mai important ce vroia Klaus de la ea, şi cine era cel 

rănit din încăpere, pe  care abia îl zărea la firul unei raze de lumină. Un miros 

dulceag se propagă prin întreaga încăpere, şi părea să provină de la misteriosul 

ei coleg de celulă.  

- Eşti în regulă?, se interesă Elena.  

- Hmph!, se auzi necunoscutul. 

- Te rog…, spuse rugătoare Elena, reuşind să rupă funiile.  

Era destul de debusolată, şi în plus ce naiba făcuse Klaus cu ea. Căuta în 

mintea ei răspunsuri şi reuşi să-şi amintească în cele din urmă despre ce era 

vorba, Jeremy…, vocea ei rezonă în întuneric. Încercă să se mişte dar constată că  

ameţeala mohorâtă încă persista. Era foarte slăbită şi frânghiile îi arseseră 

mâinile, semn că era îmbibate cu verbină. Un nou geamăt o smuci din gândurile 

sale.  Încercă să caute o ieşire, dar nu putea găsi mai nimic. Era atât de întuneric, 

încât avea impresie, că va cădea într-un hău nemărginit. Încercă să se apropie de 

necunoscut, dar se împiedică de câteva din lucrurile prezente prin camera 

afundată în neant.  

 



Cine putea fi şi de ce era acolo cu ea, e vroia oare Klause de la el şi mai 

presus de toate unde naiba era. Reuşi în cele din urmă să se acomodeze cu  

întunericul şi se apropie de … 

- Dumnezeule!, izbucni Elena. Matt?  

 

 

 

 

 


